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Da jeg leste artikkelen "Kjenner 
du Men som sliter" i sisteut
gaven av Lokalavisen, fikk jeg 
lyst til a fortelle litt herfra. 

leg kjenner til mange som sliter 
- pa fiere mater. Alle disse er 
nakkeskadde. Felles for dem er 
at de 
har fatt sitt liv forandret full

I,' j stendig pa et 0)'eblikk, og daglig 
plages av fysiske smerter, som 
over tid f0rer med seg psykiske 
smerter, dersom de ikke m0ter 
forstaelse og hjelp for sine 
plager i 
helsevesenet. 

Mange nakkeskadde og an
dre som sliter med kroniske 
smerter isoleres ofte over tid. 
Den plagede, har ofte redusert 
toleranseterskel hvor man ikke 
taler "st0)'en" fra SWITe forsam
linger. Ting man tidligere gjorde 
sa lett som ingenting, virker na 
plutselig uoverkommelig. 
At man i slike tilfeller blir lei 
seg, er vel ikke vanskelig a sette 
seg inn i. Legene klarer ikke 
alltid 

a hjelpe pasienten mot de fy
siske plagene, ofte betraktes ens 
plager plutselig som psykiske, 
og man forslas ofte anvendelse 
av lykkepillen, samtale med 
psykolog og i noen tiUeller 
psykiater. 

De fieste jeg har talt med f01er 
seg ikke deprimerte (i den grad 
vi ikke-medisinere forestiller oss 
hva depresjon er) men mer al
vorlig lei seg over sin reduserte 
livskvalitet etc. 

Fiere tilbakemeldinger har gatt 
pa at de faktisk har f0it seg enda 
darligere etter a ha oppS0kt 
psykolog eller psykiater. Men 
det fiere har f01t behov for, er 
a vcere sammen med andre 
med samme problemer, for a 

• h0re hvordan de takler dem og 
hvordan de har funnet 10sninger. 

Selv er jeg nakkeskadet, og har 
vceret det siden 2001. leg vet 
hvordan det er a ha smerter 
hver dag, 
forsvinne fra arbeidslivet og 
m0te manglende forstaelse. leg 

har siden 2002 vrert engasjert i 
foreningsarbeid for denne 
skadegruppe, og har innen 
Landsforeningen for Nakkeslen
gskadde (LFN) 
deltatt i foreningens like
mannskurs. I tillegg er jeg leder 

for LFN Rogaland og nestleder 
sentralt. 

Frivillighetssentralen pa Algard 
har startet opp et manedlig 
"kaffe-treff-dag" pa sentralen, 
for mennesker med 19"oniske 

lidelser. Opplysninger om treffet 
fas ved a kontakte Sissel Vadla, 
leder av Algard frivillighetssen
tral mob.: 959 88 744 

Innsendt av Johnny Stausholm
leder for LFN Rogaland 


